
 נצחיות ןהנשמות של היהודים ה

 ירושלים, יום חמישי כ"ח תשרי התשע"חדניאל, , תקשור עם בס"ד

שתנה ה עולםה – אחרונההפעם בשדיברנו אז אבא, מ
אסונות הטבע מפחיד ביותר.  עולםזה , 100%-כמעט ב

בכל  – זה פשוט לא להאמין. המלחמות – עולםב
זה  ,אחרתין מדינה זו או אחרת נגד מדינה ב ,עולםה

עים כאלה או וגייש פהרבה מקומות בעולם ב בלי סוף.
נות של מחבלים, כל אחד עם חשבון ומקבוצות ש כאלה

, עולםהכל ש, שמפחיד את "יש דאע נגד מישהו אחר.
אדן אותו כביכול, יש בן ל מנצחיםלאט לאט  עכשיוו
הוא מת שהיא  רצחו אותו, אבל האמת כביכולש

רצחו ' כביכולשנים לפני שתשע כבר כליות -ממחלת
 .'אותו

יש שקר בכל מקום, אי אפשר לדעת מה האמת. 
מגלים  – לאיזו אמת הגענובטוחים שסוף סוף  אנחנושכ

כך קשה כל א כל כך קשה, וה בלבולשגם זה שקר. ה
בדו את יהחיים א בבוקר. קוםשלפעמים אין חשק ל

ישראל לאירופה -עדיין טסים מארץ אנשיםכן,  .הטעם
או  וסטרליהאו לא אפריקה-או לאמריקה או לדרום

מה הם  .וכו'אמריקה -דרום ,אילנדלת ,להימלאיה
מחפשים כיף! משהו ! הם מחפשים במקומות האלה? כיף

 הו לעשות את החיים שלהם מעניינים.אחר, מש

מתים, -בארון הולא רק תייר אחד ישראלי חזר הבית
, טיפסו על מפיגועיםאו , מכל מיני תאונותאלא הרבה, 

מה הם מחפשים? הם מחפשים משהו וכו'. ונפלו ההרים
הם  ,הקב"הם שלא יודעים מה זה יהודישלא קיים. הם 

ם שחושבים יהודימם, הם ם שבורחים מעציהודי
הנות מזה גם ישהרוחניות זה משהו שאפשר ל

לא מבינים בגשמיות, בעיקר בגשמיות, והם 
ת להגיע אמיתינשמה הל הרק מפריע גשמיותשה

. אבל הם הקב"האמת שזה ל אמת,ל רבהיולקלעומק 
 .לא רוצים

וצים את התשוקות, את האוכל, לא כולם ר החילונים
אבל כולם אוהבים את  ,אוהבים את הלוקסוס

הם בצורה שהוא אוהב את זה. כל אחד  ,גשמיותה
זה לא  זה אסור? מושך. ולמה – מה שאסורשחושבים 

זה לא לעשות רע לבן אדם אחר, עבור על החוק, ל
זה, אז גם מתחשק לי ולאדם השני מתחשק זה פשוט 

ים, אונישבצריכים להיות קשורים אנחנו למה  למה לא?
כל  בכלל את כל החוקים, את צריכים אנחנולמה 
רוצים להיות חופשיים, בלי  אנחנו וין שבתורה?הלא

לא לגרום לשני רע, זה בודאי שודאי, הגבלה  הגבלות.
זה מה ל מה זה משנה? אסור, אבל עד כאן למה לא?

זה מה שיש לנו  אז למה זה רע?זה כל כך טוב,  רע?
 . זו הגישה. עכשיו ישראל-במדינת

ות שהולכות יהודייכול לשבת ולבכות על נשמות  אני
 וז לאיבוד בגלל הגישה הזאת, אבל זו הגישה.

התוצאה של המדינה, לא של ארץ  שזו המפלצת,
הם כל כך ו ,גאווהיש להם נה. ויד, אלא של המישראל

 ,כיוונים יכל מינמכה ייש להם תמ ,בטוחים בעצמם
 אפילוכות, ותהלוהצגות  יש להם כל מיני אפילוש

 , עיר הקודש, עיר דוד.באמצע ירושלים

למרות שהיא מוקפת  היא אחרת, – תיהודינשמה 
 . הקב"הישירות ל הא קשורהי – הזה-בשקר של העולם

ש. זכור לי שבנימין פעם התבטא שהנשמה נאבדת בין 
 ...הזה עולםכל הצעצועים של ה

, שעמד תאמיתיעם נשמה  אמיתי יהודיואם ת. כן, כן. 
הזאת ה משהנאז  – סיני ואמר נעשה ונשמע-בהר

הנשמה הזאת בסופו של ומאד גדול.  וזה מעמד נצחית.
הוא יהיה משרת, עובד ה',  חצ  נ  ל  דבר תגיע לרמה ש   

 לנצח. עבד ה'

זה רק כדי להכין אותנו לזה,  – הזה עולםוכל ה
שנוכל לעשות את  ,הקב"הבמאה אחוז ב ביטחוןל

בלי בכי, רק ו צרות יבל עולםב – התפקיד שמחכה לנו
מרת, נהיה יותר ויותר רוחניים, זאת או אנחנושמחה ש

לתאר את לא יודע  אני .קב"היותר ויותר קרובים ל
זה, כי זה מעבר ליכולת שלי לתאר מה שעומד להיות, 

לאיזה , אי אפשר להבין אפשר להאמיןאי  איזה דבר!
 גובה נגיע, ובלי סוף. 

שהוא  עולם ,שלנו עולםנרד לבואו  עכשיואבל 
שיש בחורים  מבולבל בצורה איומה. ונשבר לי הלב

ם יהודישחייבים לצאת לרחוב ולעשות הפגנות נגד 
 לגייס אותם לצבא. השרוצ ישראל-אחרים, נגד מדינת

גיד שאסור ללכת לצבא בגלל שזה פשוט לא מקום לה
חושש  אניזה לא מספיק. לפעמים  – חרדי יהודיבשביל 
למה אסור ללכת ם עצמם שכחו חרדים היהודישגם ה

 ות קשורים אליהם. יהלשם, למה אסור ל

לעמוד איתן  עכשיום, חייבים חרדיהם יהודיה אנחנו,
חוק של לנגד כל החוקים החדשים שהכניסו לחוק, 

 ]לבקש[ ם לעמוד נגד, לאיצריכ אנחנו. ישראלנת ימד
לנו, אבל שלא  לא יעשו לנו טובות ויתנושתנו לנו, שי

 יפריעו לנו. 

לפני חמש מאות שנה כבר היה ישוב פה בירושלים 
לשבת וללמוד, אז היתה  ם שבאו במיוחדיהודישל 

הם ולים ביותר בארץ. ת, הגאונים הגדידהקהילה הספר
אז הספרדים לא  רוחניות ענקית.ו חיו בעוני גשמי

היו נחשבים  התחתנו עם האשכנזים, כי האשכנזים
מה מאות אחרי כ ם,ידמהספר חכמים-למידילפחות ת

האחד עם השני, גם נה, והתחילו להתחתן שנים זה השת
 כ קרובים"כהיו אבל  הם היו עניים כולם,מנם א
 לאמת., קב"הל

הציונים הגיעו, התחילו לריב עם כש ,במשך השנים
 רצו את המדינה, ובכוחלאיים עליהם, הערבים, ו

לא אכנס לכל מה שכתבתי על זה,  אנימדינה.  התונהי
הם בהחלט היו  – אבל אלה שהקימו את המדינה

להוריד  אספק, והמטרה שלהם הי ללאין בכ ,רשעים
, לתת גויםאותנו מהאידישקייט שלנו, להפוך אותנו ל

בכל דבר לזלזל לנו את הטעם של העבירות הקשות, 
הפשיטו  ,לקחו את הספרדים ., ה' ישמורקב"הששייך ל

כובע  ,מהבגדים שלהם, נתנו להם מכנסים קצרים םאות
עשו אותו הדבר עם ו טמבל, הכניסו אותם לקיבוצים.

 האשכנזים. 

בל בכל אופן יש לנו קהילות גדולות של כל מיני א
ם כמעט, ינם לא מתחתחילוניי, ומאחר שה"ם באחרדי

גדלים ם חרדיילודה, אז לאט לאט, הלהם ובקושי יש 
ם חרדישנה איך שה ואים כלר והחילוניםמספרים, ב

ם זה המטרה שלה ותם, אזפחיד אוזה מ עולים ועולים.
ת. איך עושים את זה? חרדילהקטין את האוכלוסיה ה

  !גשמיותמושכים אותם עם ה

בודה טובה יותר. כל אחד צריך מושכים אותם עם ע
הילדים, איך  קצבאותכמעט לגמרי את חיסלו  .כסף

עד עשרים ואחד -עשרה-שבעה-אפשר לגדל ששה
ושתמיד יהיה אוכל על השולחן?  הקצבאותילדים בלי 

ה' עושה לנו ניסים להראות לציונים אי אפשר, אבל 
 ם.התם ולא את הכסף שלולא צריכים א אנחנוש

 עכשיו נמשכת לכסף, נמשכת תיהודיאבל הנשמה ה
עמותות, שהם בכלל ל כל מיני לכל מיני תרומות ש

ם, הרבה מהם מסיונרים, ונותנים יהודימותות של לא ע
כסף לישיבות, הרבה כסף. הכסף עכשיו מקלקל את 

שהם מעלים את המשכורות של כל  בגלל ,יעקב-הבתי

הם גם דורשים  – כל מיני תקציבים נותניםהמורות, ו
ן ולא בשבילנו, לכו ם שהםימהם ללמד כל מיני דבר

וזה הכל  ,דברים שזה לא אידישקייטאת הצעירות ל
 .גויםבפנים ולהפוך אותם למכדי למשוך אותם 

ות לימוד לא יודעות שנ 12אחרי הבנות היום  הערה:
 בחולצה...לתפור כפתור ו לבשל טצ'ולנט

בדיוק, זו בעיה, אבל הבעיה הגדולה היא  דניאל:
 .ידישקייטאשיוצאים עם הרבה פחות 

ע ממש, ואני לא יוד שוכחיםהרשעים דבר אחד  אבל
שוכחים )מחלת שכחה(. הם אמנזיה ממש יש להם  ,איך

עליו לוחצים ת. וכשיהודינשמה יש  אמיתי יהודישלכל 
 יהודיהאדם הכי רחוק, האפילו חזק נגד היהדות שלו, 

פתאום להתאושש, ולהגיד: עד כאן!  הכי רחוק, יכול
אפילו אם מאיימים עליהם עם כל מיני סנקציות ו

יכוונו אם  אפילו, עד כאן! ו"לא" :ת, הוא יגידכלכליו
הוא יהיה מוכן למות לא יוותר,  ואאקדח לראש שלו, ה

ולא יוותר על דבר אחד מהאידישקייט  ,על קידוש ה'
 .ושל

ם יצאו לגלות, ברוך ה' השכינה באה יהודימאז שה
ודאי אנחנו , וכו' וכו', והיו כל מיני פוגרומים אתנו

כל מה שהוא את ו ו"ימשדי טוב את היטלר זוכרים מ
לפני השואה, אנחנו היינו בטוחים ולא  ם.יהודיעשה ל

היה אפילו בדמיון שלנו שכזה דבר יכול לקרות. והיום 
העולם לא יכול ליפול  - שלכזו אכזריותאנחנו בטוחים 

תם לא יודעים איזה מעשי שוב, אבל זה גם שקר, וא
עם נעשים ממלחמת העולם השניה ועד היום -טבח ורצח

וגם בתוך  ,באפריקה, בעירק, איראן, סוריה וכו' –
האלימות אפילו בתוך המשפחות ובין  –העולם המערבי 
 קשה להאמין שזה קיים. –קבוצות שונות 

ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט,  –בכל מקום בעולם ו
ומקרים ידיעות על נושאים כל הזמן יש  –עיתונות וכו' 

של אלימות ופשע בנושאים שאסור בכלל שזה יופיע 
במדיה שמגיעה לכל הגילאים במטרה להוריד את כל 

רוחני. ולצערנו הרב זה עובד חזק, ה'  העולם לשפל
 העולם נהפך לדור המבול וסדום ועמורה. ישמור.

 

 ם הגיעויהודיהשרידים של הכאשר , אחרי השואה
 מקומותכל מיני  ,לאירופה, לאמריקה ,לאנגליה ,י"לא

הקימו קהילות שלמות, קהילות  הם – באירופה
הקהילות שהיו  כמו לא היואמנם מפוארות, ש

אפילו לא קרוב לזה, אבל בכל אופן הם באו  ,פהבאירו
כשראו עזבו את הדת כבר, אבל בחזרה, הרבה מהם 

  .זה משך את הלב שלהם – שמתארגנים שוב

טמר רבי, אבובר רבי, הסרבנים, כמו הבוה' שלח כמה 
ח "רבי שבנה את ביה נזראהצל, "הבלזר רבי, כולם זצ

הם  .עולםלכל מיני מקומות בה' שלח אותם  יאדו.נל
או הרבה פעמים הילדים שלהם כולם נעלמו,  ,שרדו

מהאנשים האלה וכל אחד  שחלק גדול מהם נהרגו.
גם הבובובר רבי, גם נזר רבי, א, גם הצבודד נשאר

היו להם  ש שבורים,הם יצאו ממ והבלזר,טמר אהס
ת שלהם יהודיחות גדולות מאד. אבל הנשמה הפמש

ך ואין עוד מלבדו! ברו !םיהוא האלוק הקב"האמרה: 
 שם כבוד מלכותו לעולם ועד!

זה מה אם כי ה' הוא עושה רק טוב. ו ,נתחיל אנחנוו
צריכים לעשות, לבנות שוב משפחות, לבנות  אנחנוש

זה מה שהם ו עושים. אנחנוה מה שז –קהילות שוב 
 םנזר איבד את כל המשפחה, הרבה ילדיאעשו. הצאכן 

ילד אחד. הבלזר גם, כל  בא בלי היו לו ואשה, הוא



ק ם שלו וגם אשתו. הבובובר הגיע לאמריקה ריהילד
חוץ מהבלזר כל  עם האמא שלו ועם הבן הגדול שלו.

אחד מהם הקים משפחות חדשות וקהילות חדשות. 
אבל הוא היה כבר  ,קהילה חדשה אמנם הבלזר הקים

 מבוגר מכדי להקים משפחה. 

שום  ,בן אדם לא יכול להרוס – תיהודיהנשמה האת 
ת. ה' ישלח יהודיגוי לא יכול להרוס את הנשמה ה

בכדי  הזה עולםהזה, ועוד פעם ל עולםעוד פעם ל האות
משיח יראה את הלתקן את זה, ובסופו של דבר לפני ש

 ים יזרקו את כל השקריםאמיתיה-םיהודיה – עצמו
לא יאבד אף לא נשמה  הקב"ה. הקב"הויחזרו לגמרי ל

ם יהודיכל הנשמות של הכמו  ,אחת. כי הנשמה הזאת
 .נצחיות ןה

ם יהודיניסו להפוך את ה גויםכל הדורות שהבולכן 
הם שכוק בדי – בכח ולפעמים בטוב, לפעמים גויםל

ם יהודיו, ה"ח הקב"ההיו בטוחים שהם מנצחים את 
לא  אנחנו !עד כאן ולא יותר :פתאום התעוררו ואמרו

אין  ,תעשו מה שאתם רוצים ,הקב"הנכעיס יותר את 
עוד מלבדו, לא מוכנים לשנות את עצמנו, פשענו 

ים הבנ אנחנועד כאן.  ,לא יותר –אבל , נכשלנועווינו 
את  ,תנוו, ואין יותר חשוב מזה. תהרגו אהקב"השל 
, הקב"הלא נעזוב את  אנחנוו, אבל "חות שלנו חפהמש
מבקשים  אנחנו עכשיו, היינו טפשים, שנכשלנו אפילו

 לסלוח לנו. הקב"המ

 

-כאילו'נגד  עכשיוחייבים לעמוד  ,םיהודיה ,אנחנו
ם חילונייודעים שהכבר  אנחנו .ם'חרדי-כאילו' ',םיהודי
שיש גם דתיים ואנחנו יודעים  ,תיהודי, נגד הדת הנגדנו
נגד  "חרדים-כאילו" גםם, אבל היום יש חרדיה נגדנו
, יהודי-נגד-יהודיהצליחו לעשות  רשעיםהכן, ם. חרדי
ם שהם חלק של המדינה, חרדייש  .חרדי-נגד-חרדי

ם לפי החזון איש, יחייב אנחנוולמה לא? הם אומרים: 
צריכים שיהיה נציג בכנסת כדי שלא אמר שהחזון איש 

, נגד נגדנויחסלו אותנו, שלא יעבירו כל מיני חוקים 
שמים, אבל אחרי כל כך -הדת, והוא עשה את זה לשם

של  זה לא פשוט להיות נציג בכנסת – הרבה שנים
יש הרבה דברים שמושכים  ., לא פשוטישראל-מדינת

מיני דברים צמו עם כל לעבן אדם, והוא יכול לתרץ 
 אבל יש בעיה.  ',אין שום בעיה', ו'הם בסדר'ש

צריך להיות קנאי, זאת  חרדי-אמיתי-יהודילמעשה כל 
מדינה הצריך להיות נגד המדינה,  אאומרת, שהו

ה, נ, אסור היה להקים מדיוההלכה שהקימו נגד הדין
, ועוד מדינה וכו' וכו'עם ראש ממשלה, עם ממשלה 

, חילוניוצבא  ,, שלא נדעהקב"הנגד  שהיא ,תחילוני
, שלא נדע, ובכלל, אסור היה הקב"הנגד הוא גם 

לעשות היה בכלל להקים צבא, לא רק מדינה, אפשר 
יש סכנה,  ם אםיהודילשמור על  אנשיםקבוצות של 

הם רצו להקים מדינה כמו  ,םאבל לא צבא! אבל הציוני
 ..לצערי הרב, הם כמעט הצליחו.וכל המדינות. 

לא כמו כל המדינה היא בכל אופן כי  כמעט?למה ו
ם שמפריעים חרדיאופן את ה , כי יש להם בכלתהמדינו

 אנשיםלהם. ויש בכל אופן איזו שכבה לא קטנה של 
שמטילים על  'שמוץ'שבכל אופן עם כל ה מסורתיים

לבוש  יהודיהם עוד נהנים לראות בכ"ז ם חרדיה
הנים מזה, ה וילדים צנועים, נע, ואשה צנוחרדיבלבוש 

פור יכ-הם טוב על הלב. הם עוד צמים ביוםזה עושה ל
 – אם לא בדיוק שומרים שבת אפילובאב. ו-ותשעה

-משנה-או לאאת המרק הרבה מאד יש פלטה, ושמים ל
 . תומדליקים נרו על הפלטה מה

היו  דורותכמה כבר לפני הציונים,  לפי התכנון של
מהמסורתיים ולהיפטר ם, חרדימהר להיפטר צריכים כב

בכל  .בעלי תשובהוהרבה מתוכם הם  .ששמים לב לדת

 .רצושהרשעים כמו מצליח לא  זה זה לא הולך. – אופן
ות, אפילו שקיצצו יהודינולדים, נשמות  ויותרויותר 

ים, וכמו במצרים, כמו דהיל-קצבאותקשה את  כך-לכ
ו סכנה ישנהעד  כך-לם במצרים שהתרבו כיהודיה

ם מתרבים בצורה מדהימה, חרדיה עכשיולמצרים, גם 
אוכל יש בקושי חות פשהרבה מלימה. הפשוט מד

זה ו ...שמחים ...יאיםרבהילדים נראים לאכול, אבל 
 נס! זה הכל נס!ב קורה

כאן כשהוא היה  ,שיםיטמר רבי אמר בשנות החמאהס
 חרדי יהודיוא שכל הי "הנס של א, כי ביקורלי "בא

! לכל אחד שמתחתןדירה מחתן את הילדים שלו, ונותן 
 ת, פחות גדולות, אבל דירות!ודולדירות קטנות, יותר ג

 ,! לא רק שאין כזה דברהיום זה חלום! אין כזה דבר
אבל בכל  או בגדים, אנשיםדירה להרבה -אין גם שכר

ה בכוונה, ן מתרבים! הם לא מפסיקים את הילודאופ
ולא יעברו על  ושים כזה דבר, זה נגד הדיןהם לא ע

ת! הנשמה יהודיהמה זה? הנשמה לה! וזה מדהים! וז
, המושכת אות גשמיותשה אפילו ,בכל אופן ,תיהודיה
 , הן ִעם פאות, ה' ישמור, ארוכותלחתונות ותכשהולכו

זה, אבל זה לא עוצר מלהוליד כל ו ,ואיפור ,ומגונדרות
 משפחות גדולות. ,עולםים, להביא ילדים לדיל

 ם שבעודחילוניאצל הופחד בגלל זה יש דאגה  עכשיוו
כולנו, גם לבעצם אבל  כמה דורות הם יהיו המעטים!

החילונים וגם החרדים יש מה לדאוג, ואני אסביר לכם 
כולם ינצלו,  –האמיתיים  םיהודיכי ה ,מה שעומד להיות

אפילו אם היום הם חיים כמו חילונים, אבל יש להם 
ויכול להיות  .נשמה יהודית, ה' יחזיר אותם בתשובה

אבל יש  –חרדית שכביכול משפחה גדולה שנראית 
 הם לא ינצלו, בסופו של –נשמות של ערב רב  ביניהם

האמיתיים ינצלו, ומבחינת המספרים -דבר רק היהודים
זה לא מיליארדים, זה יהיה בערך הכמות של  –

היהודים שיצאו ממצרים אחרי ששמונים אחוז של 
היהודים מתו במצרים, כי לא היו ראויים להיות העם 

 חר של הקב"ה.בהנ

הם ערב רב, ומושכים את  – , חלק גדול מהםםחרדיה
, עם כל גשמיותעם כל ה ,ים למטהאמיתיה-םיהודיה

-תאמיתית, אמיתיעם נשמה שהם ם יהודי. ההכספים
קנים שפשוט מקבלים הם מעטים יחסית. יש עס - נצחית

ים לעשות את רצונם של אלו לדהרבה כסף ומשת
הרבה פעמים זה כנסיות, או הכנסיה, כששנותנים, 

ם לכיוון לא טוב, יהודישלא נדע. והם מושכים את ה
 אמיתיות. ותיהודית ועם נשמהם ם התמימים יהודיכי ה
, גם הרשעים הגוים וגם הרשעים רשעיםהכל אבל 

ת תנצח! יהודיהנשמה ה ולא ישרדו! לא ינצחו ,היהודים
לא מוכנים יותר,  !עד כאן :וכבר התחילו לקום ולהגיד

ים, אמיתי-םיהודירוצים להיות  אנחנו !לא מוכנים יותר
 :םיאומר אנחנו עכשיוו ,ואתם סוחבים אותנו לתהום

 לא מוכנים יותר. ! זה הכל.לא

 אני שהם עריקים. אמרואתמול עצרו בחורים שהם 
בא ול להיות בצבא, צלא יכ יהודירוצה שתבינו, 

הם בעד כל  ל.", צהשראליא מדינת בצ, ישראל
יל מתעסק עם דברים ילהם אם הח אכפתהלאוין. לא 
, אכפתכן זה אז  – אם הוא גונב מהם .שהם אסורים

 אחר אז כן, אבל כל דבר – הוא רוצח מישהו סתםם א
, בכל מקום יםהכל בדיוק כמו הגובצבא  מותר. –

 אין שליטה על היצרים בכלל.ו וב של בנים ובנותבער
הבחורות רוצים לקחת את הבחורים התמימים, ואת אז 

רוצים לקחת ולהכניס אותם לטינופת,  אותןגם 
. זה לא כפוף בכלל ישראלם לזה צבא הגנה לשקוראי
לכן, אסור  בכלל לא! ההיפך, הכל הפוך! !לתורה

הוא  אסור! !ישראללצבא הגנה ל יתגייס אמיתי-יהודיש
ולבקש  וללמוד, וללמוד,יכול לשבת בכולל, וללמוד 

, לא את ישראלבזכות הלימודים שלו להציל את עם 
 .בגלות . גם פה וגםישראלם , אלא את ע  ישראלמדינת 

 ל."וגם בחו י", גם באעכשיוגם פה בגלות  אנחנוו
 'בומבה'שנותנים בגלל צריכים להבין ש אנחנוו

שבכלל משכורת לחרדים שהתגייסו לקבע, או 
-רותית פה ושם שהלכו לשהתגייסו לצבא, או כמה בנו

 זה לא אומר שזה מותר. – לאומי

ם בכנסת הסכימו חרדימותר שהזה וזה גם לא אומר ש
 לצבא התגייסלם יה מכסות של בחורים שחייבינהיתש
 של מתגייסים מסויםחייבים למספר מתכל שנה, הם ב

 , אבל מאיפה לוקחים אותם? מהתמימים שלאמידי שנה
ומבלבלים אותם,  ,הגיוס-אלו שבאים ללשכת ,מבינים
וכבר  ם להם אין מה לעשות, אתם כבר בצבא,יואומר

מילאתם את כל הטפסים... והם אומרים: אבל לא 
מלאתם את  ...לא משנהבאנו... אומרים להם: אבל 

מישהו  ואין להם ...הכניסו אתכם לצבאאז  -הטפסים 
ב הפעמים הם רוובלעזור להם, כי אין להם פרוטקציה, 

ברוך ה' יש, יש בעדם. אבל  םספרדים, ואין מי שילח
שים וקנאים שעוזרים להם, יש קנאים שהולכים וע

ומפחיד זה מרגיז וה היום, תשהיההפגנה  הפגנות, כמו
כי זו מלחמה על האמת של  המשטרה...את מאד 

 .הקב"ה

גם יש  –' קנאים כביכול'ם החרדיהבין כל  אבל גם
כאלה שעובדים עם הצד השני, הצד של הרע. ואני 

 ח שהם מקבלים הרבה כסף בשביל זה.ובט

נראה מאד ברור בהם , הזמנים מתקרבים, שישראלעם 
טא התחתונה של ומושך אותנו, מלמטה, מהדי 'האיך ש

אם  – בכחוזה מרים אותנו מעלה מעלה, ו, ולםעה
הוא יאהב  – באים ברצון אנחנוואם  ...םימתנגד אנחנו

 אנחנוו, מעלה מעלהנעלה  אנחנוואותנו עוד יותר. 
 סוף הגלות.את נראה 

עשרים  רקצאו, לא י   ,כמו במצרים ,םיהודיה מאד בהר
שמונים אחוז לא יצאו אלא ש אחוזים יצאו, זה אומר

יצאו מהיהודים מצרים. רק עשרים אחוזים מתו ב
 יםאמיתיה-םיהודיההיום שלנו  עולםב ,ים. וכאןממצר

-הערבהנשמות שלהם זה מ – כל השאר, הם מעטים
הם ו ,בכדי לשרוד מספיק תיהודי רב, ואין להם נשמה

 ייעלמו. 

ת ואמיתיה ,ותיהודיות השמנוכל ה ,הכוכב יגיע אלינו
 ,)מערכת שמש קטנה( סיסטם-סולאר-המינייסתכלו על 

ים ועם כל הפלנטות שמסתובבעם השמש הקטנה, 
 אנחנו, ה' ישמור, נראה את זה מאד ברור, והסביב

-את היהודיםנראה גם את כל ההרס שזה מביא. אבל 
תם ואיציל בעצמו ישירות, והוא יביא ה' האמיתיים 

הקרבה על כנפי נשרים ואז יתחילו את ה לארץ ישראל
 המקדש.של הקרבנות בבית 

, לסגור את 'לא לפחד'כים יברגע זה צר עכשיו אנחנו
, תטובו-הלאהשפעות המבחוץ, שהשפעות עצמנו מה

וככה לנהל את החיים  ,וככה לגדל את הילדים שלנו
 !הקב"ה, רק עם הקב"הרק עם  :שלנו

נכנסים לזמנים מאד  אנחנו, ישראללא לפחד, עם 
 ארץ פיצית אנחנונכון ש .קשים, אבל לא לפחד

את צריך אדם -בןהלפעמים ו ,על המפה )קטנטנה(
על המפה  ישראללראות את ארץ כדי ים שלו המשקפ

ים כבר בשלב אנחנואבל זה הסוף.  – או על הגלובוס
 בעזרת ה'.נה, הכל ישתנה לטובה, של הסוף. הכל ישת

היא נשמה  - יהודיו יהודי, הנשמה של כל ישראלעם 
אני מאחל  .עולםב יפההכי אלוקית ונצחית וזו הבריאה 

מבקש מכולם לא  אני .(חודש טוב) וט חודשג-אלכולם 
, לא רשעיםלהיות חלשים, להיות חזקים, ולא לפחד מה

 לנצח! עם ישראל חי, לפחד.


